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RIO, 9-Fol insinuada a possibilidade da eleição do

chefe da dissidencia liberal gaúcha, para a presidencia da

f\ssembléia do Estado, como um gólpe que transtornaria
todo o esforço do sr. Osvaldo Aranha para a aproxima
ção do general Flôres da Cunha do Catete.

Entretanto, o acontecimento em perspectiva, tanto nas

rodas da Frente Unica, como em meios liberais, não tinha

nque:a repercussão de abalo politico.
Na Frente Única, ponderava-se que, quando da ma

nifestação da dissidencia liberal, os frentistas da Assem
bléia do Estado assumiram compromisso escrito de sufra

gar o nome do sr. Viriato Dutra, chefe da mesma díssi
dencia, para a presidencia da Assembléia, quando se abris
se a vaga.

E não se admite na circunstancia do cumprimento do

prometido um pretexto de hostilidade ao general Flõres
(la Cunha, tanto que foi essa oportunidade ensejada com

o áto do sr. Guerra BJessmann renunciando o mandato, e

cunsequenteClente a presidencia da Assembléia Estadual,
para investir-se das funções de reitor da Universidade de

porto Alegre.
Aliás, á noite, em palestra com o general Flôres da

Cunha, quando jantavam na -Rotisserie-, dizia-nos o go
vernador gaúcho, com espirita sereno, sem a mais ligeira
demonstração de que via no acontecimento em causar

qualquer ato de hostilidade:
-De fáto, com a renuncia do Blessman, do manda

to. se procederá na segunda-feira, na Assembléia do Rio
. Grande, á eleição do novo presidente. E a dissidencia,
com a Frente Unica, formando maioria de um, de certo

elegerá seu candidato. Aliás, é isto um ato da economia do

legislativo do Estado.

-

A versão que correu de estarern sendo
culados os gcrverriecíor-es dos Estados para
um concilio a realizar-se no Rio de Janeiro,
afim de escolherem o candidato á sucessão.

G

arti-

NÃO ESTA' RESOLVIDA
RIO, 9--0 sr. Morais Barros, membro da Comissão

Executiva di) P. c., declarou no Senado, que a candida

tura do sr. Armando de Sales não era ainda uma coisa

resolvida. E ajuntou:
-São Paulo inteiro a quer, mas o Partido ainda está

debatendo. Se aparecer um nome que possa reunir em tor

no de si toda a nação, póde crêr que São Paulo não lhe

será infenso.

os bravos volSJntes catal'ainenses Clerneilte e Ra
fael continuam a mostraril ao mUlldo G vaiar d�.!À ra
ça, honrando as gloriosas tradições da terra heHi��.ri
ca de Aní'ta O.tribald.

Os nossos volantes continuam empolgando, pela mos gentíl atenção e felicitamos pela atuação brilhante
ímprcsslonante demonstração de arrojo e de técnica que bravos volantes catarínenses. (a) Noite.»
vêm domonstrando, na prova automobilística que terà a

sua finalidade, amanhã, no Ris de janeiro.
':!emente Rovere, Rafael Unhares, Raulino Miran

da e Fritz Larson, assinalam nesta hora de viva ansiedade,
a pujança da raça. glorificando as tradições da terra de
Anita Garibaldi.

Não somos apenas nós, catarinenses, a exaltar e

enaltecer o valor dos nossos bravos volantes. As esta-

ruo, 9-, ° sr. João Neves recebeu telegrama do sr. ções radio�ollic�� es.tnlOgeir�s, especialmente do Uruguai e

Batista Luzardo, informando-o de que, os diretorias dos

I
da Argentina, por tntermedl? dos seus -speakers-, ?�S

dois partidos, que formam a Fr:nte Unica do Sul, :laviam tacam, de uma forma �ue c1tamerte.nos h?nra, o estoícts

aprovado integralmente a atuação sua e do sr. Joao Ne- mo de Clemente Rovei e e Rafael Linhares, reputando o

ves, no Rio, em torno do problema da sucessão presi- primeiro como um dos siais competente. volantes da Ame-

dencial. rica do Sul.
A radio Farroupilha.de Porto Alegre, em sua trans- A'rida, fastidiosa e cansativa é

I
do-se com a grandeza do mesmo

UM ALMOÇO POLITICO missão de ontem, assinalou, igualmente, o destemor dos a questão do ensino, sôbre que solo pátrio pelo avanço vertigino
heróicos volantes catarinenses, que, dia a dia, apesar das venho tecendo comentários àes� so da quilometragem, e toda ela,
avarías sofridas durante o trajeto, cada vez mais se er- graciosos, mas explícitos e doeu- chocalhando ccrrosserie, trove

guem na admiração, sendo motivo de inconfundível orgu- mentados. jando motor, soprando poeira e
lho e de inegualavel ufania para todos nos catarinenses Tenho-me entretido com o pú- fumaça.transformada numa esplên-
que bem podemos repetir a hístorica frase: blico ledor da Gazeta, a esmiuçar dida bandeira de coragem,de per.

-«Ditosa terra que tais filhos tem» ... a cupineira d� êrros e malícias de severança, de fé, que são as qua
que anda brocado o Departamen- lidades substanciais da têmpera
to de Educação, desde que Luiz dos barrigas-verdes.

•

Trindade, seu batatifero diretor, Malejam-se-me os olhos no

meteu mãos sacrllegas por ali a rastro dêsse Ford, de quatro CiM
dentro, lindros, dentro de cujo bôjo, Mi�

Nesta hora. porém. em que se randa e Larson embarcaram a sua

joga a sorte do PaIs, perplexo loucura quixotesca, mescla de
ante o problema da escolha de um desprendimento e nobreza.audácia
magistrado supremo; e no momen- e arrojo, bandeirisrno ousado e

to em que a grande alma d:: San- sonho ou pesadelo.sofrido e vivido
ta Catarina se alça, rnaternalmen- rela honra e pelo bom nome da
te envaidecida, pela bravura épica terra natal.
de Clemente Róvere, Rafael Li- Os gestos valem pelas almas
nhares, Raulino Miranda e Fritz que os acenam, E qu-u.lo êles,
Larson,-é quási uma impertinên- com o desprêzo da vida, partem
cia vir eu para cá, isolando-me do dos humildes, do nível raso da
sentimento geral, rabiscar a cari- multidão, cre3ceOl como sintomas
catura de um pedagogo de Ianca- dll virilidade de um povo, rico
ria, cujos caprichos e curteza de em florações naturais de valentia,
vistas estão desconceituando fl fama desinteresse e bravura.
do Estado que foi, desde Vidal Sô um traço só f'uclcs.:ic ainda
Ramos até bem pouco tempo, um I agigantar os nOS50� queridos vo

dos vanguardeiros da Instrução lantes, êsse estaria no socôrro
Pública no Brasil. prestado a um companheiro do

* * * raid em que se empenham como

Assim, também eu, barriga- concorrentes, A parada leita, em

verde da gema, sinto o que o meu prejuizo da corrida. para auxi
povo está sentindo. E daqui. ner- liar ao unszuaio Mallet significa'" , -

vasamente, por igual me orgulho para mim a coisa mais firme,
dêsses quatro moços, dessa esqua- mais nobre. mais expressiva do

Tendu O nosso redator Mimoso Ruíz, como corres- dra de valente:;, que na sua po- caráter de Clemente Rovere e

pondente geral, em Santa Catarina, do grande vespertino breza, por sntre sacrificios, nos Rafael Linhares. E' que êles,
fiA Noiteo. do Fio de Janeiro, klegrafado para aquele if1\- estão escrevendo uma página he- acima do interêsse ("sP(j,';"O, co�

portante orgão de publicidade, no sentido de ficar- na "es- r6ica, um episódio que vai res:�al- locam a ética profisslon:li> I�'hau;"
cutau da estação radiofonica, de Lages, solicitalldo ao mes- tar como glória catarinense na his- feurs, sim, mlE comprmivos, con

mo informações sobre a potencialidade da recepção dos tória do automobilismo do Bras:! cientes, brailÍl�iros afinal! Chauf�
comunicados, recebeu, hojc, em resposta, o seguinte des- e da América. feurs, mas homens �e bem. que
pacho: Acompanho, coração nas mãos, escutaram no entusiJsmo e

- i<Mimoso Ruiz-Florianopolis-Escutámos fran- o 5urto magnifico dessa velha na cobiça de pioneiros, a voz

versão de um concilio camente Lages, com algumas interrupções durante toda a Hudson, de vôo rasteiro, como �ristã da solidariedade humana.
manhã. Posteriomente nada mais conseguimos. Agradece-l um raio paralelo ao chão, medin- DEPUTADO Barreiros Filho

00 POVO Sem quaisquer llgações pol iticas.

Proprietario e Diretor Hesponsavel .,JAIRO CALLADO

ANO mi Florianopolis, Sabado, IOde Abril de 1937 I NUMEHO 748

Impressionantem

PRESTIGIANDO COMPANHEIROS

Comunicação de Hovere

Logo após sua chegada a Curitiba. Clemente Ro
vere, telegrafou ao sr. Arão Bonifacio, abnegado presiden

Continua na 6a. pagina

RIO, 9-Reuniram-se, num almoço, em casa de um

amigo comum, os srs. Osv�ldo Aran�a, Silvio de Campos,
Mari0 Tavares e general Goes Monteiro.

Classificação da 6. etapa

Telegrama cativante

E' ri seguinte a classificação geral obtida [na 6a.
etapa, que ontem teve a sua finalidade na capital Jparana
ense:

A CONVENÇÃO NACIONAL
RIO, 9-Quanto aos acontecimentos da politica na

cional sente-se que se vae caminhando serenamente para
a ado'pção de um processo que presida á escolha de cano

didato á futura presidencia da Republica.
A tendencia mais democratica se inclina bastante por

.

urna convenção nacional, constituida de delegados de todos
os municipios.

Entretanto, pela premencia do tempo, Ase vai impon
do a corrente 'que procura transformar a Camara e o Se

nado nessa convenção, tanto ruais quanto a apuração do

pleito e a proclamação <.I) el.eito é hoje fLl�çãu. privativa
da justiça Eleitoral. nada mais tendo o Legl�latlv� com o

classico reconhecImento de poderes, que importava na

verdadeira eleição.
Nesse particular, de realizar-se a Convenção, a ul�i

ma conferencia do sr. Osvaldo Aranha com o sr, [oão
Neves importou em desbastar muitas. arestas: .

O nosso embaixador em Washington interpreta eVIM

denternente o ponto de vista, dentro do qual se conjugam
aspirações ia' manifestadas pei? gove.rnad?r l'l?res da

Cunha, e das quais não devem ficar. mUlto distanciadas as

do governador paulista.
Pelas conversas, ôntem, do sr. João Neves, na Câ

mara sentia-se aue o ambiente otindsta cada vez mais se

firma', de modo "a assegurar-se a fatal reunião da Conven

ção Nacional, perante a qual poderão ser levad?s diver

sos nomes, inclusive o do ex-goverm�dor paulIsta, mas

,com a promessa unanime de acatamento para o que fôr

escolhido por maioria.
Assim. não tem fundamento a

prévio de governadores.

Classificaçao geral por
pontos perdidos até

Curitiba

11' lugar
2' »

I

3' »

4' »

5' »

N. do
Pontos

Volante Nacionalídade perdi-
carro dos

_"7

4141Noberto Jung l 20 bras.-(gaucho}
João Pinto 23 » -( » ) 426

Migllei FraoasiJe 34 uruguaio 490
Boreat Fabini 32 argentino 511
Clemente Revere 41 bras.-(catarinense 539'
Pasquali 9 argentino 5431D. Busso 25 » 560
O. Pereira 2 argentino 57411J. Magalhães 18 brasileiro 5981Gigliani 19 uruguaio 692

6' »

7' »

8' »

, 9' »

,!10' »

,
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Urna sala de O QUE
restau rant, ..

política

SOU8EMOS soirée, de hoje
no Lira TenlsRIO, 8 - Ontem, á noite, a

"Rotisseri,," er-i U TI restaurant po
litico. Em urna mese estava (}

general Fia t-;� ela Cunha com r)

sr. Ma..:íel ]u1lior, sendo que á
sua mesa logo se vinha sentar o

sr. João Carl s r·,liachad0. Em
outra mesa, mais ao tundo, jan-I
tavam o senador Alcantera Ma
chado e o deput ...doVergueír'l Ce
saro Em outra, da vanguar de. es

tava o s=na �(r !'vhcedo Soares.
O gt nera] Flôres ,�\ Cu:h i

ccrcad de r )j
....

'l" tl..'�, r Io,u �
I

o seu dia politico:
-FUI, ao eruber jue do Me

deiros Neto, paFi a Baía, e do
Carlos Maxim.liano, pará a Eu
ropa. A bordo encontrei com o

Plinio, que me deu a primeira
noticia sobre o j!'lgamento do re

curso do P. �. P. Informara-me

que o relator o de .egéra. Então,
corneçára a dar o seu voto, fi
cando a sessão suspensa pelo ade
antado da hora. Ficára na preli
minar em que já se podi i con

cluir que dcn-gav 1. Voltava ao

tribunal, para dar conclusão.
E acrescentava o general Fls

res da Cunha que até foi quem
levou o sr. Plinio Casado em seu

automovel, para o Tribunal Elei
torul,

!

� .;

C@��dOr d�;fIit':.tobra a seu

�le��viçD ira:�"�saDdino
o S.ndicato Condor Ltda., re- de passar um dia em Buenos

solveu desdobrar o seu serviço Aires, seguindo no dia iroediato,
transand no entre �uen')s Aires isto é, nas sextas-feiras I para San
e Santi,' Í) do Chile, havendo,! t:ago. As viag�m de volta têm
,-1óravan ;" duas v;,�g os S-M2 lHif inioo em Sar.t.iago nas quarta�
L id.1 e v"llrl entre aql.dd3 ca-I f.iilds e d,}ol:l1gús, t'>;) 10 a pfl-
pitais. :\,; pHtL1âS e chegadM meira ligaçJo para o. avião ql�e
e''l Su'.! ,os �írcs tem correlação trafega de Bueno� Aires ao RIO
COM o movimento dos aviões nas quiutas-Ieiras, enquanto o

Condor que trafegam de e para passageiro que deixa Santiago l Com o brilhantismo peculiar
o Brasil, de medo que, por no avião dominical poderá con-J as suas reuniões sociais, realiza-se
exemplo, um viajante, partindo do tinua.r.a viagem até a

.

Capital I hoje, com inicio ás 21 horas,
Rio no domingo, po.-!erá prosse- BrasIleirA nas .s:g.llnd�s-felfas, �I· nos amplos e elegantes salões do
guir até Santiago na segunda cançe-ido o dmglv�1 que qum- Lira Ténis Club de Flocianopo
feira. O segundo avião semanal zenalrnente, nesse dia da sem.l?a, lis, imponente soirée dansante.
trafegando entre o Rio e a Ca- larga para .a Eur�pa á .nOIte. Ultimamente a diretoria do
pital Platina nas guartas.feira�1 Assin •. será introduzido m�ls um querido «cercle> vem levando a

oferece ao passageiro em transi- grande melhoramento na Já ex- efeito um programa vitorioso, de
lo para o chile, a possibilidade tema rêde aerca da Condor. festejos, que só tem merecido dos

Qu ,;drino Nicolau Krelzer frequent�_doresdaqueie aristocra-

Intenso
terremotu!

tico clube, as melhores releren
cias elogiosas.

Podemos assegurar que o Lira
Tenis entrou, defieitivamente, na

fase das retumbantes reuniões so

ciais, de que participa o melhor
e mais fino elemento moral de
Florianopolis.

Abrilhantará as dansas o

celente conjunto orquestral
� 4 B. C., que vem actuan
presentemente no Lira Tenis,

Amanhã haverá renhido I
neio de tenis, e um lauto I

mosso para os associados, q
dele queiram participar.

AGRADECIMEN'TO

Dr•. Pedr;l1l de Moura Ferro

Advogado
Rua Tr l:""no n, 1

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
.

Fone-1.191

------------.Adovgado
Florlanopol is

Ma�henw�;f-; El'ó'mentar, Arith
mdíC&, AIgçbr,�., l eornetria, Tri-
gonometria, etc.

r

Tratar no Curso de Macure
za das 18 112 :-lOras ás 19 112.

I"�' 132. �iIiiiiiiiiiiiii""'iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii

jt,;-

Passou pelo
Rio o sr.Ráe

RIO, 9 _, Passou pelo Rio,
rumo a Europa. no Oceania, o

sr. Vicente Ráo, ex-mimstro

Justiça. que foi cumprimentado a

bordo, em nome do presIdenle
da Republica. pelo general Frair

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� cisco José Pinto.

"091RIS" é reunir o agradável ao

util, porque, contém cheques em dinheiro e, co�
pOI1S que colecionados são trocados por apoli
ce de 200$ do Estado de São Paulo-São ven

didos nas bôas casas do ramo =-Representante
-deposltarlo para ° ?s!ado, CH�RUTARIA C�IC
(Da-se Fosloros] Rua Felipe Schrnidt n. 9-Calxa
Postal, 107 --Flor;anopolis

J
J Dr.

�.
"

"
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Casa de Dive.aôes
Famiiiares

\/i::� pc»ra Im�Jeri 8; I
O MAIO!( E IvlELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL! I\R,ES, SUPERiOR AOS DAS GRANDES

Cf\F'ITAIS

..

CHARUTOS?Cobrarça feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo '1" !!lJ du Estado.
N.l � " :1'

•

c Ir ao 'v ispora Imperial país, nele
encon. ""

,< grardt's vantagens, coníõrto, honetis
dade E ,,,·u�' ise seleto o que muito lhe agradará

Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Bafa.
Vende-se n? Café Natal, Tabacaria Baíana,IRes

tau.rante .

Cascatínha, Cafés Java e Bom Dia, Charu- I

I ta!ta Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café '

, i Sao Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso i
J

1"los 3!'\)� da Farmacia Popular,' á Praça 15
de 1\;.IVt bro

- - - - - _ .... ----� �-._-
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o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL
.�,,_-..a..
-_--..--__.-

linda :a:a:: I
de se sua pa-Igando·ape:;.�s

5$ooo.10$oo� ou 20$�:oo Ipor mes na '

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO·. 103 - 107
s. PAULO

Os melhores preces
I Aó acance de todos
INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Abano de SOLJza Lucro
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Fíliaes
Metrtz:
em:

F�O

DA

chmldt ns. 7 e 178

Em Laguna-Rua da Praia

u
•
� Incontestavelmente a

CAPITAL RALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMiDAS EM 1935
SINISTROS PAGOS EM 1935

"

9.000:000$000
38.000:GOO$000
18.792:553$353
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970

e
iANOPOLmI

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

.

Advogado

Rua Trajano, 2 Msob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior.

Aderbal
da Silva

R.

Desembar gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras _;lara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira
Lonas e Imperrneaveís Material em gera! para eonstrucções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machlnas para laoeiros
Roupas feitas e [anellas, tinta Machinaríos em geral para a lavoura: é' ados, r

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �I,
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocomoveis, Motores de esplosão, ',10t07t$ !�:!
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:tafhe- electricos FSabonetes e Perfumarias res Material em geral para rransmlsr :j�:�' 1- .o I �-.íl;j

. \iéoIchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �\b!'Jortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes .

toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORO F eças, ",', ..;>.;:$-
'

Sapatos, chineIlos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico ��.� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneurnaticos e camaras de ar ,OOODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M.aterial electríco em geral �� Empreza Nacional de l'Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna," e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rlte rVleria' -, Fabrica de Gelo "RitaMaria" - Estaleiro 'Arataca" �
.�AVaVÀVâVgA���������������VÂ.VÂ���.

��; A Gázeta Indica:

I
' �

i.�� Advogados I D R·I .... ""d-\��
r. CSR r O

�, I A OI

M I Go·t'tsmenn
�J ccaclo ()-
�� Ex-chefe da clinics do Hospi 1'__Rua Trajano n. 2C1
�" fe i ra tal de Nürnberg, (P. oressor
['1.]

tem seu escríp- lndórg Burkhardt e Professor

�� tÓJ'Ío de advogada á rua
Erwin Krcuter)

I Elpeelalisla em� -cirurgia

j Vísconoe de Ouro Preto geral-�

n. 70. _ PhoJIP', 1277._
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

ISIL.HETESIi Federais e Sta. Catarina � IR"dT:;e�::��n�,lls;:aAO
� Nos classicos-Envelopes fechados � I :_:= Dr. Renato=
� l� ==8arbosa==
,����� �iGii�����. ADVOGADO

�rtJGee"o... • ••••••••••

i Companhia "Aliança da Bahia"i I
e .1
,l FUNDADA EM 1870 •

Dr
A •�r.,'" �

Seguros Terrestres e Marltlmos I
PRIMEIRA d("J Brasil G

G

•
Atlentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarl\lllem Itodol OI Estada. Ic:{» Bn�sll, no UrGguai e nal principais praças eltrangalll'21s.

ftgente5 em Ftorlanobolls :

Campos Lobo & Cía. O
�� ��i� ''''#P

t� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Carxa Postalr�H9 •
g� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJAlvÇA· •
, .�� Escrítórios em Laguna e Itaiahí o
� fi
�� Sub-Agentes ern Bh....!menau e Lages •

ti
��;�.�---_ .....fJ----.'''•••••• ---_�_

Blurnenau .. Joinville Sao Francisco Laguna
Mostruario permaneote ef""V") Cruz'eiro do Sul

Secção de Secçilio de

Advogado
Rua Cons, Mafra, 10 (sob .

Fones 1631 p.

129:__1
Médicos

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. J 8 das 1 O ás J 2 e

das 15 ás 1 6 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

FPOLIS.

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr". Miguel
Boabf3id

CLINICA GERAL
Vias Urinarias- Hemonoide
Consultas:

das 13 ás I 6 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinl:), 13

1 elelone, 1595

I

Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL 10RrO:

1?,ua Trajano tr /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico 110 Hospital

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

._--'-------

VENDE--SEno lagar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se cem

Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

VENDE-SE uma padaria, de
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bôll',

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

VENDE.SE uma casa na dis
trito «Jr'ão Pessôa», Estrei
ia, â rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jantar e cozinha.

utimas instalações. No aprasi],
vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreihil.

DrArtur Pereira

e Oliveira
Clinicai médica dI erlan

ças e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES NCLIJCAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto /1' 13

.

FONE-1595

R<!siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

ENXERTOS
De varias qUZlliclad�5 de laran

jeiras, limoeiros e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARL S NIL A

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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1�-,.,.....������.....�·�-��������t1�'N\ 'I rrad iação da
Alemanha

UMA VIAGEM
gratls ao R 10

O Salão Progresso, á Rua (Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Felipe Schmidt n. 5, dará a

V.S. esta oportunidade.
Basta adquirir, no seu bal

cão, um bilhete, quer da Lo-
teria Federal ou da Loteria Capital
S. Catarina.
O envelope, contendo o bl-

Ilhete, leva um número que,
1.a!1'...t!i_aw..IIimIII_"___ cai ncidindo com a cen tena

���������������������illido primeiro premio da nossa

sloteria na extração do dia

Serviço Aérea Condor

127
de Maio próximo, pronto: CIC Limitada S·I. ala.

é arrumar as malas e vir ao CIC. Avtscl'revíoôt. ala.
Salão Progresso buscar uma, Prazo Fixo 8·{. ala.

Putido dMa��r�e:a�:� m�o po�a� :��:a::���I��)�.�'.�.�G�q�.���.�J������(�_�����������������.i-i.����������w���������a�J������G�Ji.�.•i��.�I�.2a.· feiras 11,50 horas 2a.-felras 10 horas firma Hoepcke ou da Cia.Nac. • .,4a.·feiras 8,50» 4a.-feiras 20 »

le Navegação Costeira. •Cd' t M t P d
11 � 1.15a.-feiras 11,50« õa-íeíras lO}) A passagem é de ida e • r e I o U U o

.

r e I a l i�ôa-Ieiras 8,40» 5a.-feiras 20 » volta em primeira classe. �
fi�Não deixe passar a opor-I� =======================-_�.�������������������_-========����_� �tunidade de ir, pela primeira. •

vez cu de retornar,emvisita, O maior e mais acreditado clube dea cidade maravilhosa! O Rio
de }anéiro é bem um comple- sorteios do Brasil
mento do reino dos céus,
prometido á gente pelos pro
fétas ...

Vá hoje mesmo adquirir o
seu bilhete e exija que seja
em envelope fechado!���������������������� Parece incrivel! Uma pas- f

sagem em primeira classe,de
ida e volta, aQ 1?z'0 de janei
fo,completamente gratis!
Depois, e uma oferta do

Salão Progl esso, o feliz dis-
ti ibuidor dos grandes pre
miosl

15 de Abril, o priníeiro
sorteio da Loteria S. Catari
na, a loteria do pobre, a lote-

I ria do rico,a loteria do povo, tO A a
la

vos •I a nossa loteria! O pressCB e- , pois, em fazer a vossa inscrição hojE' mesmo na �e eSALÃO PROGRESSO e CREDITO 'VlUTUO PREDIAL� •Rua Felipe Schmidt n. 5 '

liTELEFONE 757 .....--�---••·_-----.$.S••••

o 50nl10 da mulher
SC·_;;'j- b'�' (")ita e pr-ediiéta,

r-ealizar-se-á usando o

CREME

P
VITAMINOSO

CU1'OL
o qual1impa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

I
que tira as. ,sardas, espinhas, cravos etc. sem des
cascar a pele.

•
,.. ., "0' .�.� ,,- �

� t
, "", � . , "

...-, -"':r'�.=:� _

.Oulnta-feira
l-f5DE A au
I
I
.,

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domi�go 2,30 horas
2a.-feiras 12,50 horas 2a.-f,elras 11 »

4a ....feiras 8,50 horas 4a.-felr�s 7,30 .»

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-felras II »

Para mais informações procurem (IS Agentes
Carlos Hoepcke S.!A.

Secção de maquinas

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famÍ-

liares.
Luxo, seriedad�, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bàr com bebidas na
.

cionais e estranjeiras.
Feericamente· iluminado com instalações mo·

dernissimas.

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

CARTAZES
DO DIA

NÃO HA JulgamentoNENHUM

T�Ó-16�- DE SETECATOLICOSA estação alemã DJA, onda CINE REX, ás 7,30 horas,
31,38 ms., irradiará amanhã o

I um filme da Fox-Inocente pe- RIO 8 A.
.

d BERLIM, 8 - Todos os
programa abaixo para a América

I cadora, com Rochelle Hudson, ,.

'
-

prolposito Fal
no-

jornais anunciam, com des..do Sul. H F d 51- S '11 treta segundo a qua o sr. ores . ..

j
-

I entoenry on a im ummervi e

C h
.

d I _ taque o lnlClO L o JU gamA's 12.00 hs.-14.00 hs. e
e Edward Tr�vor. da

�!ld
a estanapeRle paçoes dex- de sete católicos, inclusive22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim tremeci as com o . . ., po e-

sacerdotes, acusados de co-
corresponde, respectivamente. ás AMANHã, ás 2, 6,30 e 8,30 mm. dec�8ra� que se trata de coi-

participação em atos de alta8.00 hs.-IO.OO hs, e 18.50 horas, um super-filme lirico da a imagtnana.
'.

" traição contra o Estado Na-I h5.-0.45 hs, no Rio de janei- Art, com Alessandro Ziliani e � governador ddo RIO Gl�nde cional-Socialista mediante ,aro: Carola Hoehn.--Butterfly. continua manten o as

�d·e
oras

formação de uma frente um-17.10- - J 8.25 Concerto sin- relações com o velho pa�h o �au- da católico-comunista.Iônico, CINE ROYAL, ás 7,30 hst�, onde conta as mais solidas
Figuram entre os acusados22.50 Anuncio DJN e OJQ horas, um filme da Paramount- amizades.

O padre Joseph Rossaint,(al., esp.).Canção popular alemã. 'Panico na casa branca, c�m chefe do grupo da lvIocidade22,55 Saudações aos nossos

I
Edward Arnold, Peggy, Conklin, t::)a ra a Se í:� o Católica de Dusseldorf; oouvintes. Paul Kelly e Andy Devine, sr. Mede i ro Si padre Karl Krerner. ex-chefe23.00 Hora infantil: (espa- ,,- " Néto da Sociedade pela Paz, e sr.nhol). Lila AU0p. AMAl�HA,as 5, 6,_30 e 8,30

Franz Steber, um dos lideres23. IS Quartetn de cordas de horas, um filme
r_

sentimental d� RIO 8 -A b d d O-da Mocidade Católica, e oF h Paramount-OqGOS do desti- , or o o cea

CI
Max v. Schdlings.Quarteto e se.

T K EI nia seguiu ôntem para a Baía padre Jacob emens, secre-23.45 Ultio�as noticias (em nWo� hcom D�k' t'�:t eanore

o s;. M;d�iros -Néto, presidente tario-geraI da Associação dealemão). it ney e ic te roere.

do Senado. Jovens Católicos.24,00 Para o crepúsculo do
CINF. ODEON, o lider, foca- O seu embarque ,foi concorri-Domingo.

liz is 5 e 6 45 horas um filme do, notando-se no cais a presença00. 1 5 ° nosso concerto de I a, a , ,

de vari
'

d E dda Universal, Os amôres de Su- e v,arlOs . mlii���ros e, sta

dO,Domingo.
(zana, com 1.!_8ZU Pits e Hucb politicos, )Orn,óills,tas e amigos oI. I 5 Ultimas noticias em espa- b

) O'Connel], e os 5' e 6' episodios representante baiano.
.

nhol .

da cinta seriada da. Mascot,Mon-' Ali esteve, ta.nbern, especial-1,30 A canção alemã.Canções
tanha misteriosa com Ken May- mente para lhe apresentar despe. M"""rt.!lP'lb.e!populares ao alaúde, cantadas por ,

I lid I FI da C h VWIl ��nard; e ás 8,30 horas, um filme di as, o genera _ores.a \...,un ?,Oskar Besemfelder e Helga Thorn.
d d R G dda �rarner-Dinheiro em pen-: governa or o 10 ran e do2.15 E'c:> desportivo. 5 I DOIS HOMENS E 3502.30 Hora da Juventude Hí- ca, com Joan Blondell, Glenda u.

CABEÇ S DE GADOFarreIl, Ross Alexander e Hugh A �

tleriana: Liga das meninas alemãs: _

I Conheço uma Mocinha linda e Herbert, e a cinta seriada.
GLASGOW, 8 - O car-fina. AMANHÃ, ás 6,45 e 8, 3? I CO rn issãO gueiro «SaviIl», que trans-3.00 Ultimas noticias (em ale- horas� um filme.profundamente PSI-,

neu tra do portava de Dublin para estema-o). cologico e cheio de cenas gran- .

d W Chaco porto, uma grande partida3.15 Parsifal de Richard diosas e inesquecíveis a arner

d 'rdiW III ' -Perigosa, com Bette Davis e de ga o em pe, co 1 tu, na

I agner, ato.

ASSUMPÇÃO, 8 -- Inlor- noite passada, no Canal do4.45 Sau1ações aos nossos Franchot Tone.
mam de Vila Montes que o Norte, com o vapor «Tara.OUVIntes. Despedida OJN e OJQ Fumem charutos major Gomez Ribeiro encontra- naki». da Albion ::"in.e» Ire-(aI,. esp.).
se enfermo. cebendo graves avarias em

PRINCIPE DE GALLES
I C? referido militar faz parte da consequencia ?OS quais afun-

I comissão neutra que atua no Cha- dou em 14 minutos .

co e e ataché militar da Legação Morreram no sinistro o co-

I do Brasil em assumpção. mandante 'e um fogutsta do
O major Rib(úro virá para es- navio afundado e 351 cabe-

ta capital por via aérea. ças de gado.

CAFE' BO,\1 50' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Ar2��nl�O P,íii�t!'!nal

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praca 51 de Novembro
Antonio Paschoal

Banco de Créd lto
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

Em todas as Farrnacias, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS ulVIINANCORA" -- Ioinvíilc

PalrolinaRua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

o Tonico capilar por excolencía l
Destina-se a rnantêr uma higiene perfeita do

I
couro cabeludo e ernbelesamento dos cabelos!

Evita a QUE 'DA DOS €ABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um re!nedio

Reserva
136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPC>SITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

A CREDITO MUTUO PRE-
D IAL, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

-a extração de seus premios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois 80rteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas .

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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l!Il

I
ti

d Empregue, no preparo o pau caseiro, S

r'"'"N"';;';"-;"";;""vid�--! O sensacrena ral Cruzeiro 50·1·
Surpreza 50.1.�) � M t

ta

d
'

R
·

e o resultado lhe satisfará plenamente.I,
,. - .• , ..a..", ...........-..;;:\\."',.'��':"��� on eVI eu'· 10 E I SI

�����L�':'����.... """"' ...-.............."'_ • ..", ....� .",,'..

Caixa Postal, 110-Jolnville- nd. te. i os.
Filial de florianopolis: Cáes Frederico Rola-Caixa Postal, I 13
EHLACE No Guartel do �4

Realiza-se hoje, civil e reli- Bata: hão de Caça ..

giosamente ás 14 horas, na resi- dores
dencia da noiva á rua Visconde Realizar-se hoje, no quar.
de Ouro Preto, o enlace matrirno- tel do J 4 B. C., em João Pes,
nial da gentil senhorinha Zílma sôa, a solenidade da desln.
Pillto da Luz, dileta filha da corporação da primeira tur
exrna. viuva d. Zulmira Pinto ma voluntanos e sorteados,
da Luz, com o sr. Silvio Naza- a qual se revestiu de gran.
rena, funcionaria federal. de brilhantismo.

O áto religioso sera' celebra" O capitão Olímpio Mau.
do na Catedral Metropolitana, rão Filho, pronunciou fulgu,
enquanto o civil verifica-se na rante oração alusiva ao fáto,
residencia da noiva. procedendo-se, seguidarnen.

� � �-

te, a leitura do Boletim deDesportos Comando.
�Ao S0m do Hino Nacional, �

AS REGATAS INTERNAS foi feita a continencia á Ban,
DO C. M. RIACHUELO deira, sendo após feita a en-

trega dos certificados aos
reservistas desincorparados.
Num requinte de gentile

za para com os os jornalis
tas presentes, a ilustre ofi
cialidade acompanhou-os nu
ma visita ao Quartel, ofe
recendo-lhes um cocktall
no Casino, tendo tocado o

jazz-band, daquela gloriosa
unidade do Exército.

Gratos pelas gentilezas
que nos foram dispensadas,
registramos o brilhai dessa

Conforme temos noticiado, festa militar, que ancedeu
f It d h-'

.. , 14 h toda a espectatívs.A a a e aman a com IniCIO as oras)
_ '

_Chamados ao Rio nikeis realizar-se-á .no estadio da fede'
Prem"'ID deração Catannense de De�portos

E' de sobejo conhecida a I grandioso �estiv?l desportivo, l�
falta de trocos com que vem l v.ado '1 ef:lto pelo valoroso Atle

lutando a nossa praça, o que
taco C&tannense.

esta' causando altos trans- Esse certame vem despertan-
tornos ao comercio local. do real.enteresse nos nossos meros

Ao que somos informados, desportivos, o que assegurará o

d B seu exito.a Agencia do Banco o ra-
_

sil, recebeu ha poucos dias Ministro Car
quatro contos de réis em losMaxirni-�����;;f�--------�--------�!��,� moedas de nikel, sendo cer-

I"ano�tJ
,( �"""" ...

ti � to, t�dafvia, ao dque tamt.bem
I

�� ft� i� li�an te S t a � 1 nos I� armam, 'e Cal! muar RIO,9-Pelo paquete Ocea-�j ��� ,��, ri ',ar e orve eri � a registrar-se o mesmo c?n- nia psutiu para a Europa,em goso�' �,' trate�po, dar:_do como a Im-) de licença o ministro da Côrte1\\ �j
d t até estai Afrente uniaa,,,� •

n"ha � ���!�a�id� ��aJ:' qualquer �:1::��o�;�:h,�1.i:i:�:ad�·,��: e a suoessãort� I �� provi�en�ia. �o sentido da filhas.��
rÃ" sua dlstnbUlçao. Antes de partir, comunicou em

PORTO ALEGRE, 9--0��� �] O sr. agente do Banco do oficio ao presidente da Côrte Su- diret�rio do Paftid�_ Libert Ild�r,�

r.� Brasil nesta capital prestaria d' depOiS de uma reumao este,\'e, m.�!..1 �", ....'W",
,

, prema que nesta ata entrflfla em
d 'd' d

.tfJ

�' um a ltissimo serviço a' po- r d' d T corpora o, na resl t'ncla o sr.�';],' S REDUZIR OS PREÇOS pulaça-o ordenando Que a flcença pe I� °dque
ao

�dsoudro Assis Brasil, trocando ;,déas sobre�M RESOLV RAM OS SEUS NOVOS PROPRlETARIO '

, . osse comunica o, no senl! o e
t I t r.'I EMPPEGAi'�DO CONTUDO GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. importancia em questão fosse

ser pago ao seu substituto o terço
o

aOua mome� o

PRO ,.(�co.distribuida afim de evitar o d
.

t
sr. ASSIS Jrasll prC3,meteuA � I O 'e seus venclmen os.

, .C A R D '

r- gravissimo contra-tempo por· O b d C I M comparecer a reOmàa na qual se,
. em arque o sr. ar os a-

d'd .l quanto quasi se torna Im- ximiliano verificou-se no Cães tom..;rão .med
1 as lm�ortantes.Canja á brasileira 1 $500 I Taip-ha á baiana 2$000 passivei uma pessõa embar- Mauá. com elevado numer.o de 'I�brmmad ii a re�nlão, os pcoce-

I Sopa de legumes 1 $000 Bife acebolado 2$000
car no onibus onde se apre-· Ih f I dres I ert.1>\ ores aVistaram-Sé com$000 b t t 2$000 '

amigos que e oram evar as es-
M" C dLíngua recheiada C[ vagens 2 »q a a as

senta um caso sério a falta d'd t d bA viagem
o sr. aunclO ar aso.Galinha assada 2$000 » á francêsa 2$800 de moedas division�rias_ pe I as e la os e oa .

Depois dessa conferencia ficouI I Camarão ensopado 2$000)} avenida 2$500 deliberado que o P.R.R. se reu�II »á baíana 2$000 Mayonaise de camarão 4$500, Greves de bracos nirá hoje na residencia do sr.}} maranher','se 2$000 » de galinha 3$500 �, cruzados mente mais uma resolução con- Borges de Medeiros.� Frango de grelha 2$500» de !agosta 3$500 rf] denand(') a atitude dos emprega- Em todas dS reuniões foramTainha recheiadc 2$000 ',Macarronada extra 1$500 WASHINGTON, 9 - Por dos que fome!ltam a creação de estudadas as atitudes da frente» frita 1 $500 »italiand 1$000 75 votos contra 3, o Senado uniões trabalhistas no seio das unica, em face do p'lOblema da
americano aprovou uma resoh'ção companhias, e ao mesmo tempo sucessão presidenc; ai, sabendo- se

. cemdenando as chamadas ngreves se prevalecem de espiões para que a frente unicl. apoiará a can.
de braços cruzados,» impedir que seus operarios adiram didatura que sal, sfizer o seu pro-O Senado aprovou simultanca- aos grandes sindIcatos, grama politico.

����

I e dinâmi�o industrialista conterrâ
neo sr. Írineu Bornhausen, opero-forno Gustavo Neves

I) 50 prefeito municipal de tajaí.
Transcorre bojc:, o anivelSario! S. s., q�e é poli.ti,co influente te da Associação Bencficiente dos Chauíeurs de Flariano

natalício do destacado conterrâneo

I'
em nosso Es.t�dG, I[a. a� velho

polis, nos seguintes termos:
sr. jornalista Gustavo Neves, Se- mundo adquirir maqulll�no para -nC!'hegamos ás 14,59. Viagem até Campeste for
cretario do Interior e Justica, em nova e íuturosa industrie, que midavel. Atrazeí dovido quebra feixe molas da frente.
caracter interino. I dentro em �reve inaugurará em

Abraços (a) Clemente."
Funcionano zeloso e credor Santa Catanda.

da admiração dos s=us superiores, A Gazeta augura-lhe bôa

jornalista inteligente e vibrante, o viagem.
distinto aniversariante é grande
mente estimado dos seus coesta

duanos
A Gazeta felicita-o.
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Continuação da la. pagina

Festival de Caridade

I Ordem dos carros na sua passagem em Pedra

R I' h" 28 h Preta foi a seguinte:��Iza-se, °le, as

orasj '16 ás 830' 18, 20, 25, 23.2,9, 41, ás 8,46; 34.
na vJSl�ha cIdade, de Palhoça,

1 5 24 19 32' ] i e 22.
um, �estlval d� caridade, em bJ: I

I ,

O c'arro' 36, pilotado pelo volante Raulino Miran
�efICl? das C!Iança�d poblresG _ da sofreu uma avaria, constando ter quebrado uma pontadoutnna, e promovI o pe o re "

Festeja na data de hoje, o seu mio Dramatico do Clube Con- de eixo.

-0-aniversario natahcio a exma, sra. cordia.
Na Capela ç:a Ribeira, foi assinalada a passagemd. Marilia Ferro Azevedo, dis-

PELOS CLUBE5 pela seguinte ordem:tinta consorte do militar patricia
á 9 24 16 2- 20 2 23 8 9 41 ás 9 49' 151 Clube t 2 de Agosto 18 s , ; ,), " , " '"sr, cap. Risolc to Barata oe Aze"
24. 39, 34 e .v-do,

Amanhã, o veterano 12 de O carro N. 41, ocupa na ordem o 90. lugar.A digna aniversariante reside
d d

.

Agosto, promove anima a ormnatualmente na Capital da Re-
gueiaa infantil.publica.

A Gazeta, respeitosamente,
felicita-o.

Sra. Ieisoieto Barata
,l.7eJledo

A etapa de hoje

OuTROS PARTEm

Irineu Bornhausen

Amanhã, caso o tempo per
mita, realizar-se-ão na baía norte

de Florianopolis, as anunsiadas
e grandes competições desportivos,
que o vitorioso Nautico Riachue-
10 vai promover entre 05 seus ro

wers.

Para esse prelio nautico reina

r AZEm AH05 !-m1E:

as senhorinhas Nilsa Speck e

Alcina Barbosa,

EM CASA DE FA:v1.ILIA
alugam-se quartos co�. ou

emo pensão p'a colegiais e

smoçs solteiros.
Informações neste diario.

FESTIVAL DO ATLE
TICO

Nota da redação

Viajou para. a Capital da Re
publica, de onde tomará pa3sa-1gem para a EUI.>pd, o abastado

No trajéto entre Capela da Ri?eira e, Rio de Ja�ei
ro, em que as estradas são macadarnizadas, e ?em possível
que o carro a assinalar maiores vantagens, seja a <Crys
ler» n. 8, pilotada por Arturo Krusse.

Este carro tem 8 cilindros, em linha, com 4 carbura
dores desenvolvendo LIma velocidade de 200 quilómetros,

horarios.

o mais vivo entusiasmo.Passa hoje, o aniversarie na

talicio do sr. tte. IlJefonso Ju
venal, brioso oficial da nossa

Força Pública e festejado bele
trista.
A Gazeta cumprimenta-o.

tI

BOM PARA

EB TOD'OS
R

-----

Porto Alegre, 9 -Foi chs
mado ao Rio, o deputado Lourei
ro Silva, 1(' ader da dissidencia
liberal.
Ao que se noticia, a viagem

prende-se á aproximação do sr.

Flôres da Cunha ao presidente
Getulio Vargas.

•

viagem
RIO, 9-0 ministro da Edu·

cação, acaba de receber um ofi
cio do reitor da U�}iversidadr:
do Braail, professor Raul Leitão
da Cunha. comunicando que o"

conselho técnico administrativo dai
Escola Nacional de Belas Artes,
tomando conhecimento do parecer
da comissão julgadora do COIJ

curso ao premio de viagem ao

estrangeiro, deliberou conferi-lo
á aluna Zelia Ferreira Salgado.,

MOCOTO' A ElAI'ANA

OTIMA COSINHA - TECNICOS ESMERADOS - ESPLENDIDOS
sonVETES e SABOROSOS ASSADOS
----- o-----

5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500
Casino Imperíal��

�
5 PRATOS. Sobremesa e Café 2$500 I f

I,��I tambem durante á nOIte, !e.'\\l�� Os Chaufeurs gozarão de um abatimento especial. rlJ
Otime orquestra Bom Cabaretisr�����-----------��-----------� I----------------��----�------,------�

AI m O ç O

Jantar no majestoso prédio do Clube Martineili
ExfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

Danças -- Servjço ir. epreensivel de bar e restaurante
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




